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Martiri Brâncoveni
"Cel ce pentru dreapta 

credință și pentru neam 
te-ai învrednicit a suferi 

moarte de martir împreună 
cu fi ii tăi, Constantin, 

Ștefan, Radu, Matei și cu 
sfetnicul Ianache, dreptcre-

diciosule Voievod 
Constantin, roagă pe Hristos 

Dumnezeu să mântuiască 
sufl etele noastre."

Condacul
Veniţi, binecinstitorilor 

creștini, să aducem cuvioase 
laude și cântare duhovni-

cească dreptcredinciosului 
voievod Constantin, căci 

pentru Împărăţia cerurilor și 
pentru neam acesta moarte 
mucenicească a primit, dim-

preuna cu fi ii săi: Constantin, 
Ștefan, Radu, Matei, și cu 
sfetnicul Ianache. Pentru 

aceasta, din adâncul inimi-
lor, cu veselitoare glasuri 

să le strigăm: Bucurați-vă, 
mult-pătimitorilor martiri 

Brâncoveni, care pentru 
dreapta credință mult 

v-ați nevoit!

În acest număr:

În această lună, ziua a șaisprezecea prăznuim pe Sfântul Voievod 
martir Constantin Brâncoveanu și pe Sfinții martiri Brâncoveni
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În vremuri de vitregie și restriște, atunci când erau 
înconjurați de mulți vrăjmași văzuți, dar mai ales 
nevăzuți, moșii și strămoșii noștri își plecau genunchii 
și frunțile la pământ și, de la vlădică la opincă, de la 
domnitor la cerșetor, cu aspre postiri, în privegheri 
îndelungate și rugăciuni stăruitoare se rugau Celui 
Atotștiutor și Atotputernic: "Greșit-am înaintea Ta, nu 
ne lăsa să pierim până în sfârșit ... primește-ne pe noi, 
după mulțimea îndurărilor Tale și a milostivirii Tale." 
Iar iubitorul de oameni Dumnezeu auzea suspinul și 
vedea lacrimile izvorâte din inimile lor îndurerate și, 
întorcându-Și mânia Sa cea dreaptă, vindecă rănile 
păcatelor și ridică dintre ei bărbați vrednici, iubitori de 
ţară și neam, de desăvârșire și sfi nţenie, plini de duh 
apostolesc, care afl au cărarea cea dreaptă pe pământ și 
drumul către împăcarea cu cele cerești. Între voievozii 
mult râvnitori pentru toată fapta bună și însufl ețiți de o 
credinţă dreaptă, mare, vie și lucrătoare, pentru care a 
dispreţuit până în cele din urmă toate cele pământești 
și chiar viaţa sa, dobândind cununa și slava muceni-
cească, strălucește ca luceafărul între luminători dom-
nul Țării Românești, Constantin-Vodă Brâncoveanu.  
El a rămas în veșnica pomenire a tuturor generațiilor 
neamului românesc drept: "Brâncoveanu Constantin, 
Boier vechi și domn creștin." Așa l-a cântat poporul care 
i-a închinat numeroase balade, cinstindu-l cu dragoste 
alături de cei mai de seamă eroi, sfi nți și martiri ai săi.

S-a născut în localitatea Brâncoveni din părțile 
Romanațiului și a avut printre strămoșii după tată pe 
Matei Basarab, domnitor între 1632-1654, mare ctitor 
de biserici și mănăstiri, iar după mama lui, Stanca, fi ica 
postelnicului Constantin Cantacuzino, era de viţă îm-
părătească.

Din pruncie rămânând fără tată, maica lui s-a îngri-
jit să-i dea o creștere aleasă și în frica lui Dumnezeu, 
dându-l să înveţe Sfi ntele scripturi și carte grecească 
și slovenească. Fiind înzestrat cu însușiri deosebit de 
bune, blând din fi re, vioi la minte și plăcut la înfățisare 
și având avere din destul, când ajunse la vârsta căsăto-
riei își alese de soție pe Maria, fi ica lui Neagoe și nepoa-
ta lui Antonie Vodă. Căsătoria lor a fost binecuvântată 
de Dumnezeu cu unsprezece copii: patru băieți și șapte 
fete.

Om cinstit și muncitor, Constantin Brâncoveanu a 
fost chemat de tânăr în slujba de dregător domnesc, 
mai întâi de Duca Vodă și apoi de Serban Vodă Canta-
cuzino, urcând în dregătorie până la înalta vrednicie 
de mare logofăt, adică sfetnicul cel mai de seamă din 
Divanul domnesc. Se spune că Șerban Vodă, văzându-i 
destoinicia și cuminţenia, îl preţuia pe el cel mai mult 
dintre toți nepoții, însărcinându-l cu slujbe grele, iar pe 
patul de moarte a lăsat cuvânt să-i fi e urmaș la tron, 
încredinţându-i lui pecetea domnească.

La moartea voievodului Șerban Cantacuzino, în 29 
de zile ale lunii octombrie 1688, boierii și toți dregă-
torii ţării l-au rugat pe Constantin Brâncoveanu să pri-
mească domnia. Au trebuit să stăruiască mult, pentru 
că Brâncoveanu spunea că este de ajuns ceea ce este 
și ceea ce i-a dat Dumnezeu, de vreme ce este ca un 
domn în casa sa. Numai când i-au spus că este vrerea 
ţării ca el s-o apere de dușmani, să-i apere credinţa și 
să-i asigure liniștea și pacea, atunci a primit.

A fost uns domn de către mitropolitul ţării, Teodo-
sie. Cel dintâi lucru pe care l-a făcut, a fost să continue 
tipărirea Bibliei de la București, 1688, prima Biblie 
completă, în cea mai frumoasă limbă românească, pe 
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Întreaga Țară 
Românească este plină 

de biserici, mânăs-
tiri, paraclise, bolnițe 

și trapeze ctitorite, 
reparate sau restaurate 
de Sfântul și dreptcre-

dinciosul voievod.
Mai mult decât la 

toate s-a trudit și s-a 
cheltuit pentru cele 

două lăcașuri pe care 
vodă le-a iubit cel mai 
mult: biserica Sfântul 

Gheorghe Nou din 
București și mănăsti-

rea Hurezi din județul 
Vâlcea.

Mânăstirea Hurezi, ctitorie 
a voievodului martir 

Constantin Brâncoveanu

înţelesul tuturor românilor din Țara Românească, din Do-
brogea, din Oltenia, din Moldova, din Banat și din Ardeal, 
Crișana și Maramureș. Până în zilele noastre, oricine o 
poate citi și înţelege și, în cea mai mare parte, traducăto-
rii mai noi au menținut limba, cea ca un fagure de miere, 
cu miros de bună mireasmă duhovnicească și cu grai de 
vechi cazanii, a Bibliei de la București.

Binecredinciosul Voievod Constantin Brâncoveanu și-a 
rânduit domnia cu multă înţelepciune, așa încât pe pă-
mântul ţării, în toată domnia lui de 25 de ani, ţara nu a 
cunoscut război, deși era înconjurată de trei imperii care 
o dușmăneau: cel rusesc, cel turcesc și cel nemţesc. Cu 
multă chibzuinţă a știut să apere ţara de toți și, în felul 
acesta a înfl orit în ţară credinţa, prin ridicarea de lăcașuri 
de închinare și cultură, prin tipărirea de multe cărți, mai 
ales religioase.

Cronicarul nu spune decât adevărul atunci când scrie 
despre noul domn că era "cu daruri vrednice împodobit", 
că a purtat de grijă țării cu "adâncă pricepere și cu înal-
tă priveghere", "cu blândețe și răbdare", care izvorau din 
"înțelepciunea și multa bunătate" cu care fusese dăruit 
de la Dumnezeu.

Dar nu puține sau mici greutăți și necazuri Vodă Brân-
coveanu a avut de întâmpinat din afară sau din lăuntru. 
Afl at între două rele, lăcomia acaparatoare de teritorii a 
Imperiului austriac și nesațul turcilor după bogăția și aurul 
Țării Românești, el s-a orientat către Rusia pravoslavnică a 
lui Petru cel Mare, începând cu anul 1697. Înlăuntrul Țării 
s-nplinit cuvântul Scripturii: "Vrăjmașii omului, casnicii 
săi". Tainicele dorinți de domnie ale Cantacuzineștilor i-au 
făcut pe aceștia să-l părăsească și să-l trădeze pe voievod 
în ceasurile de cea mai mare cumpănă pentru țară.

Cu toate acestea, ajutat de pronia și darul Dumne-
zeiesc și de slujitori, împreună lucrători de valoare și 
credință, Constantin Voievod a ctitorit împotriva atâtor 
vicisitudini, cu vrednicie și în chip slăvit, cea mai strălucită 
epocă a vechii culturi românești.

Asemenea Sfântului și Dreptcredinciosului Voievod 
Ștefan cel Mare al Moldovei, evlaviosul domn a purtat de 
grijă cu aleasă dragoste și aprinsă râvnă creștină sfi ntelor 
lui Dumnezeu locașuri. Întreaga Țară Românească este 
plină de biserici, mânăstiri, paraclise, bolnițe și trapeze 
ctitorite, reparate sau restaurate de el.

Mai mult decât la toate s-a trudit și s-a cheltuit pentru 
cele două lăcașuri pe care vodă le-a iubit cel mai mult: bi-
serica Sfântul Gheorghe Nou din București și mănăstirea 
Hurezi din județul Vâlcea.

Profi tând de liniștea de la hotarele țării de care a avut 
parte la început, în al doilea an (1690) al domniei sale 
noul ales punea temelia mânăstirii Hurezi, care pe bună 
dreptate era socotită crăiasa ctitoriilor sale, și una dintre 
cele mai minunate zidite cândva pe plaiurile românești. 

Fără preget au lucrat vreme de 7 ani la această vestită 
mânăstire meșteri zidari, pietrari, dulgheri și zugravi, 
sub privirea neadormită a iscusitului urzitor care a fost 
meșterul Manea, dar sfârșitul a fost isvodirea unui lăcaș 
neasemuit de frumos. Minunatul pridvor al bisericii cu 
stâlpi lucrați cu o mare bogăție și podoabă, chenarele cu 
fl ori săpate în piatră de la ușa mare și ferestre, chiliile și 
arhondaricele rezemate pe stălpi cu multă măiestrie, zi-
durile tari străjuite de turnuri și porți ferecate, zugrăveala 
bisericii împodobită cu sfi nți și icoane după orânduiala 
cea veche a erminiei atonite fac din Horezu o cetate a 
evlaviei ortodoxe fără seamăn de înălțătoare. Vodă Brăn-
coveanu zidi aici și un frumos paraclis, iar mânăstirea fu 
făcută stavropighie, asa că nimeni nu se putea amesteca 
în ocârmuirea ei; apoi fu înconjurată ca o adevărată lavră 
atonită, de alte schituri: al Sfântului Ioan Botezătorul, al 
Sfi nților Apostoli, al Sfântului Întâiului Mucenic și Arhi-
diacon Ștefan, al Sfi nților Arhangheli Mihail și Gavriil. A 
fost în gândul fericitului ei ctitor, ca această aleasă între 
ctitoriile sale să-i fi e loc de îngropare pentru el și pentru 
tot neamul lui, dar altele au fost judecățile dumnezeesti 
și numai fi ica lui, domnita Ancuta, și-a făcut lăcașul cel 
de veci la Hurezi.

Dar nu numai asupra țării sale s-a revărsat milostivi-
rea darnicului domnitor, ci milostenii și ajutoare bogate 
a trimis el și la mânăstirile din Bulgaria, Serbia, Grecia, 
Albania, din toate ostroavele mării grecești și de peste 
tot Răsăritul ortodox, până la muntele Sinai și Ierusalim, 
unde numele său a fost pomenit la slujbele bisericești 
mai mult decât al oricărui alt domn român.

Alături de Constantin, mare râvnă pentru zidirea și 
înfrumusetarea sfi ntelor locașuri au avut și rudele sale, 
în frunte cu evlavioasa lui soție, Maria doamna, care se 
întreceau și ele întru ridicarea și împodobirea multelorr 
biserici și mânăstiri.

Pe lângă biserici și mânăstri a ridicat neobositul vo-
ievod și fântâni, case și clădiri mărete, precum vestitul 
palat de la Mogosoaia. În vremea sa începe un nou stil în 
arhitectură, care îi poartă și astăzi numele, „stilul brânco-
venesc", cu ușurintă de recunoscut la toate ctitoriile sale, 
bisericești și mirenești.

Dar nu numai plină de râvnă ctitoricească și iscusit so-
cotitor al vremii sale a fost Vodă Constantin, ci și un mare 
ocrotitor al culturii românești prin scris și tipar, mult iubi-
tor de cărți bisericești și de învățături evlavioase.

Pentru buna sporire în aceasta lucrare de prea mare 
nevoie țării și dreptslăvitorului ei popor el a avut ajutorul 
și împreună lucrarea unui om minunat, care bine și-a chi-
vernisit și înmulțit talanții dați lui de Dumnezeu; viitorul 
mitropolit la Țarii Românești și Sfânt Sfi nțit Mucenic: An-
tim Ivireanul. Din tipografi ile întemeiate la Snagov, Râm-
nicul Vâlcea și Târgoviște, din cea reânnoită în București, 

Biserica Sfântul Gheorghe 
nou din București, ctitorie a 

voievodului martir 
Constantin Brâncoveanu
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cu banii domnitorului și osteneala lui Antim au ieșit la 
iveală numeroase comori duhovnicești, cărți de slujbă și 
învățătură creștină care se împărțeau în dar și romănilor 
din Moldova și Ardeal, precum și creștinilor ortodocși de 
dincolo de hotarele țării. În acele vremuri Țara Româ-
nească s-a arătat a fi  o luminoasă vatră de cultură și un 
puternic far de îmbărbătare ortodoxă prin trimiterea de 
cărți grecești și arabe, împrumuturi și meșteri tipografi  și 
de tiparnițe la Tifl is și Alep, prin strânse legături cu mari 
cărturari patriarhi și vlădici îmbunătățiți ai Răsăritului 
grecesc.  

După Biblie (1688) au văzut rând pe rând lumina ti-
parului în limba română: Psaltirea, Sfânta Evanghelie, 
Molidfelnicul, Octoihul, Liturghierul, Ceaslovul și Aposto-
lul. Cărți de slujbă, de învățătură creștină pentru mireni 
sau de luminare a preoților, ca și cele în apărarea dreptei 
credințe tipărite de evlaviosul domn în română, greacă, 
arabă și iviră i-au adus recunoștința unanimă și o slavă 
nepieritoare; după dreptate el a fost socotit în vremea sa 
drept cel mai vajnic apărător al întregii creștinătăți.

Înțelepțitului de sus domn i-a dăruit Dumnezeu, spre 
bună orânduire a trebuintelor țării și un sfetnic de taină, 
un priceput și bun iconom, potrivit Evangheliei: vistier-
nicul Ianache, vrednica sa rudenie, care i-a fost de mare 
ajutor în drumeția pământească până în sfărșit, împreună 
purcezând ei prin nevoința mucenicească și în călătoria 
spre cer, în patria cea cerească.

Lăcomia turcilor stârnită de averile reale ale voievodu-
lui și mai vârtos de cele imaginate de pizma lor, bănuielile 
lor că el ar trata în ascuns cu rușii și austriecii împotriva 
lor, alimentate de pârâciunile și uneltirile rudelor sale, 
Cantacuzinii, care îi râvneau tronul au precipitat lucrurile, 
și Dumnezeu îngăduind aceasta spre lămurirea și încunu-
narea credincioșilor Săi slujitori.

În ziua de 24 martie, în miercurea cea mare din Săp-
tămâna Patimilor a trimis sultanul pe Mustafa Aga, care 
îi comunică domnului că este mazilit, adică dat jos din 
domnie și trebuie să plece împreună cu toată casa lui, 
cu feciorii și cu ginerii săi la Țarigrad. În Sfânta și Marea 
Vineri a Patimilor ei au fost cu toții ridicați de turci și duși 
la Țarigrad, fi ind închiși în înfricoșata temniță de lângă 
zidurile cetății, numită Edicule, adică Șapte Tunuri.

De la judecata care urma Vodă Brâncoveanu s-a apărat 
cu multă înțelepciune de nedreptele învinuiri, turcii l-au 
supus la chinuri groaznice, atât pe el cât și pe feciorii lui, 
ca să destăinuiască și alte averi în afara celor cuprinse în 
30 de care mari jefuite de ei odată cu ridicarea lor și duse 
la Țarigrad, ca să fi e vândute la mezat. Aprinși de ură și 
lăcomie diavolească, l-au chinuit cu cele mai cumplite 
chinuri pe domn, strângându-l în cătușe de fi er, făcându-i 
tăieturi și la cap, arzându-l pe piept cu clește înroșit în foc 
și în cele din urmă hotărându-i moartea, împreună cu cei 

patru feciori ai săi și cu sluga credincioasă Ianache.
Era în ziua de Sfânta Maria Mare - 15 august 1714 - 

când dreptcredinciosul domn tocmai împlinea 60 de ani. 
Porțile cele grele ale temniței deschizându-se mărturisirii 
lui Hristos ieșiră istoviți de chinuri și suferinte, ferecați în 
lanturi grele, cu capetele descoperite, cu picioarele goa-
le și numai în cănăși, dar cu nădejdea apropiatei biruinți 
duhovnicești și a fericitei vieți veșnice.

Au fost duși în fața sultanului Ahmet, a crudului său 
vizir, băutorul de sânge Agin Ali pașa, a trimișilor dom-
nilor, regilor și împăraților străini pe lângă Poarta, unii 
dintre ei reprezentanți ai unor tări-creștine, și a fi orosului 
călău ce îi aștepta cu iataganul scos. Sultanul zise:  "Ghi-
aur Brâncovene,ești osândit la moarte cu toți feciorii tăi; 
dar te iert dacă spui unde îți este cealaltă avere și dacă 
te lași de legea ta și treci la legea turcească". Răspunse 
vodă cu hotărâre: "Averea toată câtă am avut tu mi-ai lu-
at-o și alta nu am; iar de legea creștină nu mă las, căci în 
ea m-am născut și am trăit și în ea vreau să mor". Apoi 
grăi către copiii săi: "Fiilor, fi ți bărbați! Am pierdut tot ce 
aveam pe astă lume. Nu ne-au mai rămas decât sufl etele; 
să nu le pierdem și pe ele , ci să le ducem curate înaintea 
feții Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să spălăm păcate-
le noastre cu sângele nostru".

Auzindu-i cuvintele sultanul turbă de mânie și porunci 
să taie mai întâi pe copii, începând cu cel mai mare, ca să 
fi e chinul tatălui lor mai cumplit. Cei patru feciori ca patru 
brazi zăceau acum tăiați sub ochii vașnicului lor părinte, 
bătrânul și falnicul stejar răsădit și izvoarele apelor stră-
bunei evlavii ortodoxe.

Călăul tăie apoi capul lui Ianache Văcărescu, iar la urmă 
veni și răndul lui Brâncoveanu, care se închină liniștit și 
hotărât zicând: "Doamne, fi e voia Ta". Iataganul mai sclipi 
o dată și cele șase pârâiașe de sânge mucenicesc se uni-
ră, iar ca sufl etele lor fericite, curățite de orice păcat prin 
„botezul sângelui" zburară ca niște porumbei strălucitori 
ca fulgerul să primească de la puitorul de nevoințe și răs-
plătitorul Hristos, cununile slavei mucenicești.

Capetele mucenicilor, păgânii turci le înfi pseră în vâr-
ful sulițelor și le purtară prin Țarigrad, iar trupurile le tâ-
râră la poarta cea mare a seraiului și le lăsară acolo până 
seara, ca să le vadă cât mai mulți, iar a doua zi le aruncară 
în Bosfor. Niște pescari credincioși le culeseră din mare și 
le îngropară în taină, într-o mânăstire din Haliki, lângă 
Țarigrad. 

În vara anului 1720 doamna Maria a adus pe ascuns 
sfi ntele moaște ale lui Constantin Vodă Brâncoveanu, le-a 
îngropat în biserica Sfântul Gheorghe Nou din București și 
a așezat peste mormânt o piatră împodobită doar cu pa-
jura țării și fără nici o pisanie, iar deasupra a pus o candelă 
de argint cu o inscripție discretă ca să lumineze moaștele 
mucenicului.

Sfânta Mânăstire Lainici  
Icoana Sfinţilor martiri 

Brâncoveni

"Fiilor, fi ți bărbați! 
Am pierdut tot ce 
aveam pe astă lume. 
Nu ne-au mai rămas 
decât sufl etele; să nu 
le pierdem și pe ele , 
ci să le ducem curate 
înaintea feții Mântu-
itorului nostru Iisus 
Hristos. Să spălăm 
păcatele noastre cu 
sângele nostru"

Sfântul voievod 
martir Constantin 

Brâncoveanu
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Parohia NoastrăParohia Noastră

Dragi enoriași,
Așa cum am avut ocazia să vă comunicăm la 

ultimele evenimente, proiectul de construcție 
a avansat rapid în luna care a trecut. Partea 
de framing este aproape terminată și au fost 
instalate grinzile de susținere a acoperișului.  
Una dintre grijile cele mai mari ale comitetului 
de construcție a fost să fi nalizeze selecția 
materialelor și a companiei care să instaleze 
atât acoperișul de deasupra bisericii, cât și pe 
cel de deasupra centrului comunitar. Cele câteva 
zile de ploi abundente pe care le-am înregistrat 
în luna iunie au demonstrat urgența cu care 
trebuie rezolvată această problemă.  Difi cultatea 
cea mai serioasă cu care ne confruntăm este 
faptul că volumul curent al donațiilor nu ține 
pasul cu ritmul lucrărilor de pe șantier. Astfel, 
în momentul de față avem fondurile necesare 
pentru a completa numai unul dintre cele 
două acoperișuri și va trebui să dăm prioritate 
acoperișului plat de deasupra centrului 

comunitar deoarece acea secțiune ar prezenta 
cele mai mari probleme cu scurgerea apei în 
condițiile unor ploi abundente. În dorința de 
a accelera strângerea banilor necesari pentru 
completarea întregului acoperiș, comitetul de 
strângere de fonduri va organiza o tragere la 
sorți cu posibilitatea de câștigare a unei șederi 
de o săptămână la Westin Resort and Spa în 
Whistler.  Pentru detalii despre condițiile de 
participare, vă invităm să consultați celelalte 
comunicări din buletinul parohial.

Tot în luna care a trecut, s-au înregistrat 
progrese importante și în ceea ce privește 
instalația de încălzire și de aer condiționat.  În 
acest moment, suntem pe punctul de a depune 
actele necesare pentru obținerea permisului de 
la City of Mountlake Terrace.  De asemenea, s-au 
primit câteva oferte de preț pentru proiectarea 
și execuția turlei bisericii, însă vom continua 
să căutăm și alte companii pentru că ofertele 
primite până acum sunt mult mai ridicate decât 

am fi  dorit.  Așa după cum vedeți, ritmul în care 
vom putea continua lucrările va depinde de 
acum încolo numai de resursele fi nanciare pe 
care le avem.  Am obținut oferte de preț pentru 
câteva dintre fazele importante care urmează, 
însă nu putem semna contractele și demara 
lucrările din lipsă de fonduri.  Vă adresăm, de 
aceea, și cu această ocazie un apel din sufl et să 
ne unim forțele și să facem cu toții un efort în 
perioada imediat următoare ca să putem fi naliza 
măcar cele mai critice lucrări până la venirea 
toamnei.  

În anul 2014 vom marca împlinirea a 20 de 
ani de la înfi ințarea misiunii ortodoxe care urma 
să devină parohia noastră și ne dorim cu toții ca 
acel moment emoționant să ne găsească pentru 
prima oară în lăcașul nostru românesc și nu prin 
vecini, în săli închiriate.  

Așa să ne ajute Dumnezeu!
Comitetul de Construcție

Cronica ridicării noii Biserici

Vă invităm să vizitaţi șantierul noii Biserici 
pentru a vedea stadiul actual al construcţiei 
și progresul deosebit din ultimele luni. Vă 
așteptăm în fi ecare sâmbătă dimineaţa între 
orele 10 și 12. Membrii ai Comitetului de 

construcţie vă vor întâmpina pe șantier ca să vă 
arate situaţia lucrărilor efectuate, să vă prezinte 
planul pentru terminarea Bisericii și să răspundă 
întrebărilor dumneavoastră.

Vă așteptăm cu drag în fi ecare sâmbătă 

dimineaţa la site-ul noii Biserici, situat la adresa:
 

6402 226Th St SW, 
Mountlake Terrace, WA 98043.

Consiliul Parohial

Vizită la noua Biserică în fi ecare sâmbătă!
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Actualitatea Parohiei

Suma Cont Bancar
$206,758 Bank of America non-charity accounts

$95,440 US Bank

$25,500 Fidelity

$327,697 Fonduri existente 15 iulie 2013 (non-charity)

$69,932 Bank of  America charity account

Donații  1 iunie - 15 iulie 2013
$51,823 Slujbe, servicii religioase, picnic 13 iulie

$6,637 Caritate (matching inclus)

Plăți importante 1 iunie - 15 iulie 2013
Construcție

$79,286 ProBuild - framing materials

$67,091 Dorosh Homes - framing labor/materials May/June 

2013

$12,319 Ponderosa - site work May/June 2013

$11,108 Chinook Lumber - framing materials

$9,137 H & E - framing rentals June/July 2013

$8,227 Richard Hines - superintendent services May/June 

2013

$3,564 Eli Balach - arch./management services May/June 

2013

$878 James Bryant - management services June  2013

$855 Kosning - engineering services

$770 Impact Law Group 

$680 William Brown - landscaping services

Caritate
$2,500 Milostenie și Nădejde - Fundația creștină Sf Nicolae. 

Gherla

$2,000 Milostenie și Nădejde - Delia și Iuliana Nechita

$1,500 A friend in need - Asociația "Absolventul"

$1,500 Milostenie și Nădejde - familia Miroslav

Situaţia Financiară

13 iulie: Ariana-Rose Goia, fi ica lui Bogdan & Ramona Goia. Nași au fost Adrian & 
Emilia Lup.  
20 iulie: Maya-Elena Grigorean, fi ica lui Gavril & Anca Grigorean. Nași au fost 
Angelo & Mihaela Obreja. David-Constantin Poinaru, fi ul lui Sorin & Diana 
Poinaru. Nași au fost Tiberiu & Irina Frig.
21 iulie: Sofi a-Victoria Petruța, fi ica lui Cristian & Raluca Petruța. Nași au fost 
Marius & Delia Naghiu.  Andrea-Irene Vinca fi ica lui Adrian & Adina Vinca. Nași au 
fost Ionuț & Monica Grădinaru.
Tuturor copiilor le dorim sănătate și împliniri și fi e ca lumina Sfântului Duh să le 
călăuzească pașii în viață.

CununieBotezuri
Au venit în fața Sfântului Altar pentru a-și uni viețile și a primi 
binecuvântarea Domnului :
Sâmbătă 29 iunie 2013: tinerii Gheorghe Popescu și Roxana 
Nicolae având ca nași familia Călin & Dana Popa.

Dumnezeu să le dăruiască o viață plină de bucurii, sănătate și 
bună înțelegere.

It’sIt’s picnicpicnic timetime

V  invit m
la al doilea picnic organizat și sponsorizat de membrii 
parohiei noastre în beneficiul proiectului de construcție. 
Evenimentul va avea loc sâmb t , 24 august, între orele 
1 pm și 7 pm, la proprietatea Bisericii Sârbe Sf. Sava. 
Delicio ii mititei vor fi ca de fiecare dat  atracția 
principal , dar bineînțeles c  sortimentele variate de 
aperitive, salate și deserturi vor fi și ele apreciate. 
De asemenea, la acest eveniment va fi efectuat  tragerea 
la sorți pentru a afla care dintre familiile care au donat cel 
puțin $1,000 de la 15 iunie 2013 și pân  la acel moment 
este fericita câștig toare a  vacanței  de o s pt mân  
într-un apartament 1-bedroom la Westin Resort and Spa 
în Whistler, Canada.  V  aștept m din nou cu mare drag!

Adresa:14916 239th PL SE, Issaquah WA 98027
Pentru direc ii: 

http://stsavachurch-nw.org/directions.htm 
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Sâmbătă, 13 iulie, a avut loc primul picnic organizat anul acesta în comunitatea noastră. 
Pe fundalul unui cer perfect senin și mângâiați de o adiere plăcută de vară, cei peste 250 de 
participanți s-au delectat cu muzică, jocuri sportive, precum și o tombolă cu premii oferite de 
către sponsori din comunitate. Bineînțeles, nu au lipsit bucatele gustoase cu care ne-au obișnuit 
gospodinele noastre și mirosul îmbietor al tradiționalilor mititei. Cu această ocazie, s-au strâns 
și aproape $30,000 pentru proiectul de construcție, un nou record pentru o manifestare de acest 
tip în istoria parohiei noastre. 

Mulțumim din inimă tuturor celor care au făcut posibil acest succes deosebit și vă așteptăm 
cu drag și la următorul picnic, când va avea loc și tragerea la sorți pentru o ședere de o săptămână 
la Westin Resort and Spa în Whistler, B.C., premiu pentru care puteți fi  elegibili prin efectuarea 
unei donații de cel puțin $1,000 între 15 iunie și 24 august.

Comitetul de strângere de fonduri

"Comunitate, dăruire, lăcaș românesc"- campania de ridicare a noii biserici. 



Invitație la Dineul de Gală 

din 28 septembrie

În cadrul campaniei “Comunitate, 
dăruire, lăcaș românesc”, vă invităm la un 
dineu de gală și o seară de muzică live la 
bordul vasului Royal Argosy. Evenimentul 
va avea loc pe data de 28 septembrie și va fi  
prezentat mai detaliat în numărul următor 
al buletinului parohial.

Ce s-a realizat: s-a ridicat structura metalică, 

s-au continuat lucrările de amenajare a terenului, 

s-au completat planurile de detaliu și se lucrează 

la structura de lemn.

Ce urmează: construirea acoperișului, instalarea 

sistemului de încâlzire și aer condiționat, precum și 

montarea geamurilor și a ușilor.

Ce ne propunem: să strângem $200,000 până în 

toamnă, astfel încât să nu întrerupem construcția 

odată cu epuizarea fondurilor existente. 

Marcați-vă datele în calendare!
În tradiţia unității ce ne-a susținut și în trecut, vă 

invităm să luați parte la următoarele evenimente 

organizate în benefi ciul proiectului de construcție:

- picnicul din  24 august

- dineul festiv din 28 septembrie

- Balul toamnei din 2 noiembrie

FORMULAR DE DONAȚIE PENTRU BISERICA SFINȚII TREI IERARHI 
 

Doresc să donez suma de $ _______________________________________             Doresc ca donația mea să rămână anonimă 
 
NUME______________________________________________ ADRESĂ __________________________________________________________________________ 
 
TELEFON(opțional) _________________________________ EMAIL (opțional) __________________________________________________________              
MODALITATEA DE PLATĂ 
 
          Cash sau cec către Three Holy Hierarchs Church, P.O. Box 53151, Bellevue, WA 98015-3151 

 
         Prin PayPal  la http://www.ortodox.org/donate 
 

Vă mulțumim! 
 

Biserica Sfinţii Trei Ierarhi este înregistrată ca organizație non-profit în statul Washington. Donațiile către biserică sunt tax-deductible în măsura permisă de lege. 
La sfârșitul anului, donatorilor pentru care dispunem de o adresă poștală li se va trimite o chitanță pentru donațiile făcute. Informațiile dumneavoastră de contact 
sunt confidențiale și nu vor fi dezvăluite, vândute sau transferate niciunei părți externe. Dacă aveți întrebări legate de donații, vă rugăm să trimiteți email la 
adresa treasurer@ortodox.org. 
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Donațiile în perioada 1 iunie - 15 iulie 2013 au 

totalizat $51,823. Mulțumim tuturor donatorilor 

și Dumnezeu să le răsplătească!

$4,638   Donator nespecifi cat

$3,840   Anonim 

$2,000   Moldovanu Petru & Valentina, Pop Cris-

tian & Ioana

$1,200   Țigănuș Liviu & Maria

$1,000   Florea Ananie & Leontina, Ilac Cristian 

& Ana Maria, Lupu Corneliu & Angelica Liliana, 

Mirea Valentin & Aurelia, Oltean Dorina

$ 984   Răutu Bogdan & Carmen

$ 980   Dănilă Gheorghe

$ 920   Pr. Cătană Ioan & Floarea

$ 811   Olt Emanoil & Violeta

$ 600   Cojocaru Florin

$ 500   Blașiu Mihai Bujor, Cardwell Laura, Farkaș 

Marius & Radoslava, Ghizilă Gabriel & Teodora, 

Ifrim Silviu & Cătălina, Koller Eduard & Ileana, 

Marinescu Andrei & Gloria, Mart Iulian & Vero-

nica, Mureșan Nicu & Lucy, Oprea Constantin 

& Carmen, Smîntînă Ioan & Maria, Țîru Cătălin 

Mihai & Daniela, Todea Zefi r-Radu & Maria, 

Ungureanașu Cezar & Cătălina

$ 435   Anonim

$ 400   Anonim, Apostol Alexandru & Doina, Lup 

Adrian, Toma Tudor & Aurora

$ 397   Pravăț Daniel & Claudia

$ 375   Podar Marius & Monica

$ 361   Bene Ioan, Filipaș Gheorghe & Estera, 

Prinyi Sigismund & Andreea

$ 350   Moraru Valentin & Elena

$ 310   Fedorean Maria

$ 300   Armănașu Alex & Mihaela, Corbean Flo-

rin & Camelia, Gal Dumitru & Artene Anișoara, 

Manu Mitica & Daniela Cristina, Marcu Claudia 

& Horațiu, Momeo Angela, Olariu Laurențiu & 

Eugenia, Pasca Dorin Alin & Eugenia, Popa Mir-

cea Călin & Dana, Popa Toni & Ramona Valeria, 

Popița Ioan & Dorina, Stanciu Constantin & Alina

$ 250   Anonim, Burlacu Rodica, Danciu Valentin 

& Ioana Marina, Drăgan Remus, Iliescu Valentin 

& Alina, Lugoșan Marcel & Antoanela

$ 225   Ionescu Florentin & Dana

$ 210   Bodea Nicolae

$ 200   Anastasiu Ion & Elena, Anonim, Badiu 

Bogdan & Mădălina, Bar Florin & Cornelia, Bar-

bu Laurenția, Bogdan Mircea & Claudia, Burete 

Ionuț & Daniela, Costea Mihai & Dana, Costețchi 

S Ion, Frățilă Liviu & Maria, Furdui Dacian & 

Poptămaș Roxana , Grecu Elena, Perianu Aurel & 

Florentina, Petrini Silviu, Piticariu Toader & Vir-

ginia, Pop Aurel & Marcela, Pop Călin & Adriana, 

Pop Valer Marin & Viorica Elena, Popescu Mihail 

& Bidivenciu Irina, Puraveț Constantin Petru & 

Tatiana, Rădăuceanu Toader & Niculina, Rus Iu-

liu & Oana, Siicu Cătălin & Gabriela, Țîru Doinița, 

Tunduc Marius & Florentina

$  180   Crețu Ionel & Monica

$  175   Nistor Ioan & Valeria

$  150   Bumba Săndel, Chereji Carmen, Moraru 

Adrian & Delia, Munteanu Marian Răzvan & Ele-

na, Mureșan Paulina, Oltean Eduard, Poloțanu 

Florin, Romanica Translations, Șandru Mihai & 

Maria, Tătar Lucian

$   120   Timofte Octavian & Mariana

$   100   Albuț Gabriel & Lucia, Bîrla Ion, Bot Că-

tălin Radu & Stephanie, Butnar Ioan & Elisabeta, 

Chiriță Marian & Andreea, Cira Adalbert & Gina, 

Cuc Iosif Flavius & Aurica, Dăian Nicolae & Livia, 

Dreve Sorin & Delia, Dunca Grigore & Iliana, 

Gașpar Lucian & Mărioara, Iftimie Sorin & Lu-

cia, Leininger Sean & Mărgineanu Corina, Lupșa 

Lucia & Viorel, Marcu Cornel & Virginia, Marton 

- Popovici Monica & Elena, Modoran Andrei, Mo-

raru Dănuț, Mot Milan, Pandrea Nicolae, Pantel 

Dominic & Corina, Papatanasiu Laura, Petriuc 

Mihai & Elena, Petrovan Ioan & Plev Maria, Ruja 

Nicolae & Anda, Sinea Viorel & Corina, Stoica La-

ura, Tătar Monica, Tuța Grigore, Zlăvog Gabriel & 

Maricica

$   90   Pupăză Călin & Irina

$   80   Marin Ileana

$   75   Let Valerian, Peschek Mark & Mirela 

$   70   Romanschi Mădălin & Laura

$   60   Corcheș Lucian & Camelia, Daroczy Eugen 

& Corina, Mocan Rodica, Teodorescu Cătălin

$   50   Basarabă Ionel, Cheldiu Decebal, Ciustea 

Iulian & Corina, Constantin Ionuț & Ioana, Iorda-

che Cristian, Măricuțu Marian, Miclea Daniela, 

Nalubola Sridhar, Pașca Traian & Maria, Rădules-

cu Ionela Floris & Alexandru, Valea Maria

$   40   Chin Gregory & Corina, Mateiaș Emil

$   35   Destro Mihai

$   30   Bucur Constantin, Hangan Loredana

$   25   Ștefănescu Temistocle & Luminița

$   20   Anonim, Cobzaru Dumitru, Fedorean Da-

niel, Lloyd Dan, Rădoi Aristotel

$  10   George Sandu

Donații caritate:

$2,600  Microsoft Giving Campaign Matching 

Funds

$  550   Ifrim Silviu & Cătălina

$  510   Lupu Corneliu & Angelica Liliana

$  435   Aron Andrei

$  241   Diaconu Cristian & Ioana

$  234   Nica Doru & Oana

$  193   Ungureanașu Cezar & Cătălina

$  162   Moldovanu Petru & Valentina

$  150   Dumitrescu Eugen Florin

$  126   Craioveanu Cristian

$  100   Andreiu Bogdan & Geanina, Costea Mihai 

& Dana, Danciu Valentin & Ioana Marina, Druță 

Dan & Alina, Gavrilescu Alexandru & Loredana, 

Negrițoiu Ștefan, Țigănuș Liviu & Maria

$  97   Ifrim Clement & Gabi Ana, Bulai Claudiu & 

Corina Doina, Moldoveanu Bogdan & Anca

$  88   Ghizilă Gabriel & Teodora

$  75   Șipoș Cătălin & Brad Daniela

$  50   Firulescu Lucrețiu & Lidia

$  48   Avram Gigel & Marilena, Clinciu Ciprian 

& Camelia, Smîntînă Ioan & Maria, Zaharia Nico-

lae-Cătălin & Ancuța

$  25   Salvan Cristian & Irina

$  15   Anonim

Donaţii 1 iunie - 15 iulie  2013
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Suplimentul BuletinuluiSuplimentul Buletinului

Din dorinţa de a avea o evidenţă corectă şi documentată a membrilor cu drept de vot ai parohiei noastre, includem în prezentul număr al 

buletinului  formularul actualizat de membrie. Rugămintea noastră este ca membrii existenţi, precum şi cei care doresc să devină membri cu drept 

de vot, să returneze formularul completat, împreună cu taxa de membrie  de $150 de persoană,  fi e la epitropi, fi e prin poştă la adresa: Three Holy 

Hierarchs Romanian Church, PO Box 53151, Bellevue WA 98015. Cei care au scris deja un cec anul acesta în care au precizat ca scop plata membriei 

vor trebui să trimită doar formularul completat. Vă prezentăm de asemenea un extras din Constituția Episcopiei Ortodoxe Române din America 

privind drepturile și îndatoririle membrilor (Art. IX, secțiunea 14):

a. Pentru a deveni sau a fi  membru cu drept de vot al unei parohii, o persoană creștină ortodoxă, botezată și/sau miruită, bărbat sau femeie, 

trebuie:

i să aibă cel puțin optsprezece ani;

ii să participe, cel puțin o dată pe an, la tainele spovedaniei și împărtășirii, de obicei în parohia de care aparține;

iii să fi  făcut parte și să fi  frecventat parohia cel puțin șase luni;

iv să fi  acceptat și să fi  aderat la Statutul și Regulamentele Episcopiei Ortodoxe Române din America;

v să îndeplinească obligațile fi nanciare stabilite de către Congresul Episcopiei și Parohie.

b. O asemenea persoană poate cere formal preotului paroh să devină membru cu drept de vot al parohiei. Cu aprobarea preotului, și după 

consultarea Consiliului Parohial, persoana este înregistrată în lista membrilor cu drept de vot a parohiei.

c. Noii membri înregistrați pot exercita dreptul de vot în Adunările parohiei și pot fi  aleși în diferite funcții ale parohiei:

i dacă și-au achitat obligațiile fi nanciare stabilite;

ii dacă au fost înregistrați ca atare pentru o perioadă de mai mult de șase luni înainte de ținerea Adunării.

d. Nici o persoană nu poate fi  membru votant în două parohii.

Vă mulțumim!

Consiliul Parohial

Găsiți formularul de membrie în pagina S3 a Suplimentului

    Formularul de Membrie

Ne puteţi contacta în scris la 

adresa:

The “Three Holy Hierarchs” 

Church

P.O. BOX 53151

Bellevue, WA, 98015-3151

Pãrintele Ioan Cãtanã poate fi  

contactat pentru orice serviciu 

religios la:

425-442-8296 (celular)

425-825-8296 (acasă)

contact
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August:
1 Ispas Sergiu, Petre Adriana, Ștefănescu Nicolae

2 Butuc Viorel, Pravăț Claudia

3 Bulai Claudiu, Crivăț Irinel, Guta Camelia

4 Mihuț Adriana

5 Nicolea Ștefan, Popescu Doina, Tibelea Nicoleta, Wazeri Ani

6 Dumitru Iuliana, Pop Aurel, Rusu Petre

7 Dunca Iliana, Miclea Mihaela

8 Fînaru Adrian, Standolariu Dorel, Ungureanu Maria

10 Avram Marilena, Nițulescu Cristina

11 Predescu Maria

12 Surpățanu Nicolae, Trufi nescu Adina, Golescu Adrian

13 Drăghici Seline Teodora

14 Bot Mariana, Paraschiv Vasile

15 Bădăluță Ioan, Cătană Ionuț, Mazilu Marius

16 Cîrjaliu Ioan, Istase Adela, Pop Patricia, Paraschiv Nicole

17 Andrei Ioana, Moț Ana-Maria

18 Basarabă Monica, Căruțașu Diana, Plev Petru

19 Druță Dan, Ionescu Rodica

20 Voinea Maria, Mărgărint Sofi a

22 Balea Viorica, Megiveron Dali, Mihuț Virginia

23 Ștefan Alexandru

24 Moldovan Petre, Tudorache Silvia

25 Mureșan David, Groșan Nicolae, Schnauff er Hailey Daniela

26 Feneșan Cristina, Zanidache Virgil, Zlibuț Dorel

27 Gulie Rodica

28 Kerper Alexander Michael

29 Iriminescu Eren

30 Grigoraș Adrian

31 Adamovici Elizabeta, Hamza Adrian, Negreanu Doina

Septembrie:
1 Miron Ioana, Oprea Maria

2 Nicolae Costică

3 Burlacu Rodica

4 Mureșan Otilia

7 Lucy Ion

8 Gavrilă Daniel

9 Anderson Cristina

10 Marton Gabor, Oprea Radu

11 Dumbravă Georgeta, Pravăț Dan, Tegzeș Claudiu

12 Marcu Cornel, Trif Simion, Morea Sanda

13 Perian Ionel, Butnar Elisabeta, Butuc Dorina, Ruja Iasmina

14 Bălan Cristina, Rees Randy

15 Fedorean Nicolae, Munteanu Laura

16 Dumbravă Andrei, Avram Gigel, Ghizilă Teodora

18 Pașca Alin, Popescu Casian, Cocerhan Vasile, Naziru Mihai

19 Moise Radu, Ifrim Clement, Vasiliu Radu

20 Motea Florin, Repede Emil, Tudorache Ioana

21 Nicoară Alexandru, Ciucă Mircea, Dănilă Eugenia

22 Dragu Liliana, Larhs Anthony, Berecz Sofi ca

23 Berecz Alin, Iovaneli Mihuț, Milițescu Michael, Nistor Claudia, Țibelea 

Mărioara

24 Achilles Cristina, Buluc Doru

25 Rădăuceanu Dorel, Botez Eugenia, Preda Mariana, Stamate Coca

26 Dumbravă Daniel, Ilac Ana-Maria, Vlad Aurel

27 David Ionel, Dincă Marin

28 Bucșe Sorin, Eleneș Carmen, Olariu Eugenia, Ștefu Ion

29 Olt Emanoil

Octombrie
1 Vrânceanu Elena

3 Munteanu Angelica, Niculescu Constantin, Pintea Mihaela, Sitaru 

Eduard, Vrânceanu Petre

4 Băcioiu Ana, Ion Mihai, Mureșan Brian Vasile

5 Achilles Ana, Costea Mihai, Gogan Tudor, Nalbantu Silvia

6 Hera Gabriel, Negară Gabriela, Druță Paul

7 Aluaș Vasile, Sitaru Luminița

8 Mureșan Paulina, Potolea Vasile

10 Burlacu Ovidiu, Romanschi Laura

11 Scutaru Carmen

12 Bălan Daniel, Stoica Livia

13 Andreiu Geanina, Cocerhan Ovidiu Mihail, Ispas Nicoleta, Țurlea 

Adriana

14 Tudor Toma

15 Predescu Adrian, Ursu Maria

16 Moldovan Valentina, Nicula Lăcrămioara, Rădăuceanu Teodor

17 Gruescu Georgeta

18 Anania Tina

19 Crăciun Ovidiu, Ionescu Florentin, Moraru Dănuț

20 Folta Florin Ovidiu, Smărăndoiu Carmen

21 Dominic Irina, Suciu Irina

22 Druță Alina, Septimiu Morea

23 Tudor Daniela

24 Andrei Cezar Cristian, Mureșan Daniela, Popescu Mihai Radu

25 Marinakis George

26 Botez Marius, Niță Marius Dumitru, Stranski Gerald, Suciu R. Monica

27 Breban Ghiță, Keppel Irina-Andreia, Preda Diana

29 Mirea Victoria

31 Petru Yordan, Trufi nescu Tudor

    AniversĂri
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APPLICATION FOR PARISH MEMBERSHIP 

First Name: ___________________________________     Last Name: _______________________________________________ 

Address: _______________________________________________________________________________________________________ 

City: _______________________________________________ State: _________________ Zip code: ________________________ 

Phone: _________________________________ Email: _______________________________________________________________ 

Date and place of birth (optional): ________________________________________________________________________ 

If baptized Orthodox: 

Date: _____________________   Baptized by Rev. Fr. ___________________________________________________ 

Parish Church: _______________________________________________________________________________________ 

City: ______________________________________________________________State: ______________________________    

If converted to Orthodoxy: 

Date: _____________________    Previous religious affiliation: ______________________________________ 

Parish Church: _______________________________________________________________________________________ 

City: ______________________________________________________________State: ______________________________   

Ritual of acceptance:        [  ] Baptism            [  ] Christening            [  ] Declaration of faith 

If transferring from another Orthodox Parish: 

Name of Parish: _____________________________________________________________________________________  

Diocese: ______________________________________________________________________________________________ 

City: ______________________________________________________________State: ______________________________   

 

Signature: ______________________________________________________      Date: ____________________________ ________ 
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Daciana Buşe DDS, MSD 
 
Den st de familie şi cosme că dentară. 
Servicii oferite: implante, obturaţii de canal, cosme că dentară, 
Invisalign, extracţii, tratamente parodontale. 
Tratăm cu plăcere copii şi asigurăm o ambianţă plăcută şi 
relaxată, care diminuează stresul procedurilor stomatologice. 
Preferred provider pentru asigurările Microso  Premera şi WDS. 
 
Adresa: 
NW Family Dental 
15955 NE 85th St. Suite 101 
Redmond, WA 98052 
Telefon: (425)883-2933 
www.nwfamilydental.net 

• Servicii de traduceri legalizate;

• Servicii notariale;

• Servicii de revizie şi editare traduceri;

• Preţuri competitive;

• Calitate excepţională şi acurateţe;

Traducerile sunt întotdeauna însoţite de legalizarea 

traducerii şi de ştampila Notarului Public.

Membru ATA (American Translators Association) şi 

NOTIS (Northwest Translators and Interpreters Society).

Vă mulţumim şi așteptăm să ne contactaţi!

Ionela Popescu
Diplomă de licenţă (bachelor’s degree) în franceză şi engleză şi diplomă de master (master’s degree) în 

franceză

Owner – Romanica Translations (română, engleză, franceză, spaniolă, italiană şi portugheză) 
3205 151st Street SW, Lynnwood, WA 98087

 Tel: 425-773-8751
E-mails: info@romanica-translations.com, 

usionelapopescu@yahoo.com
Website : www.romanica-translations.com

Romanica Translations oferă:



Programul slujbelor religioase

The “Three Holy Hierarchs” Church

P.O. BOX 53151

Bellevue, WA 98015-3151

(return service requested)

TO:

PRSRT STD

U.S.  POSTAGE PAID

SEAT TLE,  WA

PERMIT No. 1528

Duminică 4 august 12:30 PM Sfânta Liturghie

Marți 6 august 12:30 PM Sfânta Liturghie (Schimbarea la Față a Domnului)

Duminică 11 august 12:30 PM Sfânta Liturghie

Joi 15 august 12:30 PM Sfânta Liturghie (Adormirea Maicii Domnului)

Duminică 18 august 12:30 PM Sfânta Liturghie

Duminică 25 august 12:30 PM Sfânta Liturghie

Joi 29 august 12:30 PM Sfânta Liturghie (Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul)

Duminică 1 septembrie 12:30 PM Sfânta Liturghie

Duminică 8 septembrie 12:30 PM Sfânta Liturghie (Nașterea Maicii Domnului)

Sâmbătă 14 septembrie 12:30 PM Sfânta Liturghie (Înălțarea Sf. Cruci)

Duminică 15 septembrie 12:30 PM Sfânta Liturghie

Duminică 22 septembrie 12:30 PM Sfânta Liturghie

Duminică 29 septembrie 12:30 PM Sfânta Liturghie

Duminică 6 octombrie 9:30 AM Sfânta Liturghie (împreună cu gazdele noastre)

Duminică 13 octombrie 12:30 PM Sfânta Liturghie

Luni 14 octombrie 12:30 PM Sfânta Liturghie (Sf. Cuvioasă Paraschiva)

Duminică 20 octombrie 12:30 PM Sfânta Liturghie

Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Florin Trofi n
Vicepreşedinţi: Tudor Toma, Mihai Frîntu
Secretar: Daniel Pravăț
Trezorier: Carmen Răutu
Controlori: Ioana Danciu, Toni Jumanca, Cornel Marcu, Adi 
Oltean, Sorin Angheluș
Epitropi: Emanoil Olt, Ionuț Onuțan, Răzvan Munteanu, 
Gheorghe Dănilă
Coordonator caritate: Adi Oltean
Coordonator strângere de fonduri: Claudia Marcu
Grup fi nanciar: Anca Chester, Claudia Marcu, Angela 
Momeo, Laura Romanschi, Maria Țigănuș
Comunicare: Ioana Danciu, Claudia Marcu, Adrian 
Moraru, Claudia Pravăț,  Carmen Răutu,  Sorin Angheluș
Arhiva: Adi Oltean
Comitetul de Doamne:
Preşedintă: Claudia Pravăţ
Vicepreşedinte: Gabriela Neagoe, Izabella Trofi n
Secretară: Ana Omușoru
Casieră: Florica Gușu
Controloare: Ela Munteanu, Aurora Toma
Informații de contact:
Părintele Ioan: (425) 442 8296
ioan_catana@ortodox.org
Consiliu: council@ortodox.org
Buletin: buletin@ortodox.org
Comitetul de Doamne: arfora_seattle@ortodox.org

Important!
Toate slujbele din această perioadă a anului 
se vor desfășura în Catedrala ortodoxă rusă 
Sfântul Spiridon la adresa: 
400 Yale Avenue N. Seattle, WA 98109.Citiți buletinul parohial Cuvântul și pe net la:   www.ortodox.org


